
Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, według zasad zawartych  
w poniższej informacji. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  
w fazie rekrutacji 

1. Administrator danych 
Administratorem danych jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099399, NIP 599-000-37-37, REGON 
000510818, tel.: 95 7284 111 email: sekretariat@gbs.net.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 
elektronicznej: iod@gbs.net.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw.  
z przepisami Kodeksu pracy. 

4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji/ i przyszłych 
rekrutacji. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych 
Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom uczestniczącym na zlecenie Banku  
w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 
istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Obowiązek podania danych osobowych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie 
rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji. 

Oświadczenie: 
oświadczam, że przyjąłem/ęłam do wiadomości informacje zawarte w niniejszej klauzuli i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych.    
 


